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Rapport från årsmötet den 26 januari 2002 
Förutom de stadgemässiga ärenden där revisorerna förklarade sig nöjda med Samhällsföreningens
bokföring och 2001 års styrelse beviljades ansvarsfrihet (verksamhets- och revisionsberättelse kan
erhållas från Hans Lannefors) togs följande frågor upp (saxat ur mötesprotokollet): 
a. Information om att avd. 49 inte finns längre, förslag om att utöka med ytterliggare 1 representant från
Hamnföreningen, Mötet antog förslaget. 
b. Vägräcke vid Stora Vägen där sådant behövs, Samhällsföreningen agera 
c. Posten, info från ordföranden kring frågan om ändrade rutiner. Ordföranden ställde i samband med
detta en fråga till årsmötet om styrelse och ordförande agerat partiskt i någon form i denna fråga?
Årsmötet finner enhälligt att styrelse och ordförande ej handlat partiskt i frågan. 
d. Årsmötet vill att ny välkomstskylt sätts upp igen 
e. Skärpning kring nedskräpning i samband med stora helger 
f. Staket kring parken, Samhällsföreningen agera 
g. Snöröjning på de mindre vägarna, Samhällsföreningen agera 
h. Ljugarbod eller liknande nere i Gamla Hamnen ska Samhällsföreningen jobba vidare med. 
Samhällsföreningens spenderingar för 2001 gick till Fotö skylt, badbrygga, lekredskap till skolan,
hyresstöd till affären och delat underskott för simskola med FGIF. I övrigt gick medlemsavgiften till
plantor och växter i parken mfl platser, vatten och soptömning vid park och lekplats, tryckning av
FotöNytt samt diverse arrangemang som tex städdag och årsmöte. För vissa av aktiviteterna ovan gav
kommunen bidrag.



Styrelse för år 2002, utmaningar och arbetsuppgifter 
Styrelsen för 2002 består dels av "de fria ledamöterna" (Göran Albinsson, Hans Lannefors, Maria Olsson-
Lindne och Maria Uggla), vilka återvaldes på årsmötet, och de som är utsedda av öns föreningar. Efter
konstituering på första styrelsemötet den 1/2 ser styrelsen ut som nedan;

ordförande Hans Lannefors ("firmatecknare") 
vice ordförande Göran Albinsson 
kassör Monica Olsson ("firmatecknare") 
oberoende Maria Lindne-Olsson, Maria Uggla 
Föreningar representerade; 
Avd 49 Fotö fiskarna; existerar ej mer som fristående förening 
Församlingshemmet; Monica Olsson 
Hamnföreningen; Nils Andersson, Janne Gustafsson, suppleant Berndt Åberg Idrottsföreningen; Bert
Corneliusson, suppleant Raymond Englund 
Sion; Sten-Arne Berntsson, suppleant Pernilla Jansson 
Skolrådet; Charlotta Börjesson, Christina Ivarsson, Sophia Jarander kollektivt

FotöNytts redaktion; Hans Lannefors 
Revisorer; Mona Börjesson och Håkan Karlsson

Samhällsföreningen ser som sina huvudsakliga arbetsuppgifter att se till att vi har en fungerande och
invånarevänlig ö (affär, trafik/vägar, park/lekplats, "grönområden"/badplatser mm) samt anordna diverse
aktiviteter för att bidraga till en bättre ö och en i vid mening god livskvalitet här på Fotö. Vidare försöker
vi blicka lite längre för att föra Fotö långsiktligt i en riktning som Fotöborna önskar!

Styrelsens arbete under vintern 2001-2002 
OBSERVERA att mötesprotokoll, skrivelser och dess svar samt övrig information anslås på
Samhällsföreningens anslagstavla utanför Posten! 
Styrelsen har haft två sammanträden och årsmöte sedan förra FotöNytt kom ut. Följande kan rapporteras
från Samhällsföreningens arbete under vintern 2001/2002; 
o Fastighetsskatt; Aktiviteter rapporterade till kommunchef, kommunalråd och övriga ö-råd.
Arbetsgruppen jobbat vidare och försökt hitta nya infallsvinklar. Se separat artikel! 
o Gästhamn; Hamnföreningen har skickat ansökan till EU om medel för hamnanläggning på östra sidan
av Ussholmen med toa/dusch och uppställningsplats för båtar. 
o Kilen; Rutor inritade och alla platser uthyrda (12 st). Fler platser kommer att markeras under våren. 
o Ljugarebod; Hamnföreningen sagt OK till placering söder om Cafe Boa mellan Gamla Fiskebryggan
och Korsviksvägen, förslag tas fram för kostnadsberäkning 
o Parkering vid Posten; Posten åter tillfrågad då nuvarande postsystem i Församlingshemmet ska fortsätta 
o Posten; Enkät genomförd vad gäller vårt framtida utdelningssystem. Se separat artikel! 
o Påskefyrsplatsen; ejder och skylt finns nu och sätts åter upp för att ingen tippning ska ske mer än en
månad före påsk! Vi räknar med att detta ska respekteras! 
o Trädbeskärning; ansning av träd längs Stora Vägen utförd av ett gäng socialentusiaster till vilka vi alla
är tacksamma. Stort tack också till "Bregårn" för lån av bil. Nedsågade grenar bidrog till en fin Påskefyr. 
o Välkommen till Fotö; ny skylt uppsatt och tyvärr stulen kort därefter. Efterlysning med belöning i
Lokalbladets december nummer gav tyvärr inget resultat. Dykning efter skylten kommer att utföras så
snart vädret tillåter. 
o Interaktion med kommunen. 
Kommunen har under vintern 2001/2002 kontaktats, tagit beslut eller agerat i följande ärenden som berör
oss på Fotö; 
a. "Strandskydd"; kommunen följde Hamn- och Samhällsföreningens rekommendation om att ej
strandskydda östra sidan av Ussholmen (ska bli bla gästhamn) och norra delen av Sundholmen 
b. "Farliga vägar på Fotö" förfallet vägräcke vid f.d. Olofs hus på Korsviksvägen borttaget, kollapsande
vägkant nedanför f.d. Melanders hus vid Gamla Hamnen ska åtgärdas av Trafiksektionen så fort vädret
tillåter 



c. "Snöröjning på mindre vägar" kommunen utför ingen röjning på privata vägar, ej heller på
Kängatrappan eller på trappan från det nya området ner till idrottsplatsen 
d. "Telemast vid vattentornet" Samhällsföreningen avstyrkt sådan placering, Miljö och Byggnadsnämnden
ej gett byggnadslov

Information från öns "föreningar"; 
Församlingshemmet 
Familjegudstjänst blir det söndagen den 14 aril kl 16.00. Välkomna alla stora och små till
församlingshemmet! "Barntimme" och "öppet husdeltagare" är med och sjunger. Gudstjänsten leds av
Karolina Sandros. Efter gudstjänsten är alla välkomna stanna kvar på fika/kyrkkaffe!

Fotö GIF 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de som på ett så positivt sätt, redan nu, tagit emot handarbeten inför
kommande Lucia auktion på FGIFs julbasar. Auktionen är en gammaö tradition som vi gärna ser stannar
kvar. Auktion är roligt! Att bjuda över varandra med gli8mten i ögat. Köpa vackra hantverk samtidigt som
man stödjer idrottsrörelsen på ön och allt positivt denna medför. Vill du sy, brodera, måla, snickra eller
göra annat till årets auktion? Hör då av dig till Sara Arfwidsson (965173)! All hjälp mottages mycket
tacksamt! 
Trevlig vår och sommar önskar FGIFs festkommite!

Kontakpersoner för fotbollsverksamheten år 2002, 
- 6-9 år, Mats "Kulan" Börjesson 969933 
- 10-13 år, Pedra "Peja" Olofsson 965293, Janne Bäck 969295 
- 13 år och uppåt har vi samarbete med de övriga öarna (Norra Skärgårdens Bollklubb NSBK), för att
kunna få nog med spelare att fylla 11 mannalag, Janne Bäck 969295, Raymond "Gaisarn" Englund
968616 
- seniorfotbollen A och B lag, Bosse Björk 921127 
- oldboysen 30+, Raymond Englund 968616 
Om ni har barn eller vill vara med så kontakta ovannämnda kontaktapersson

Medlemsavgifter kommer snart i allas postbox.

Boule är nu åter igång, är du intresserad vara med kontakta Inez Englund 966560 eller Staffan Knutsson
965328. 
Obs du måste vara medlem i FGIF för att få bruka boule banorna och beachvolleyn.

Har du kanske drömt om att hyra en fotbollsplan, eller boulebanor eller en beachvolleyplan eller en
klubbstuga eller varför inte alltihopa - då kan du nu förvekliga den drömmen. Bjud hela släkten på en
aktivitetsdag! Föreningar har också möjlighet hyra under sommaren för tex träningsläger. Intresserade
kontakta Raymond Englund (968616).

Hamnföreningen 
Sprängstensutfyllnaden i Gamla Hamnen har nu fortsatts så långt sprängstenen räckte. I en EU ansökan
har pengar sökts för en gästkaj längs med Ussholmens östra sida, dvs där sprängstenen lagts ut. Vidare har
medel sökts för dusch/toa och för att jämna till den gamla båtuppställningsplatsen på Ussholmen. Tids
nog kommer detta att ge en rejäl ansiktslyftning av östra Ussholmen och möjligheter ta emot fler
gästbåtar. De permanenta båtplatsernas antal kommer också att utökas med 15-20 platser. I dagsläget
finns inga lediga båtplatser och inga lediga bodar utan tvärtom kö för att få tillgång till sådana.

Städdag i Nya Fiskehamnen; 11 maj kl 9.00 
Kom och hjälp till att "städa upp bland" alla föremål (tex båtvagnar, uppläggningsmatrial,
byggställningar) som av hävd hamnat här och nu är tärda av väder och ålder! Kanske är det ditt som du
antingen tar vara på och märker upp eller ser till att det blir "slängt". Föremål som ej har identifierad ägare
riskerar att skrotas! Du som har båt upplagd på land eller liggande i hamnen - känn dig manad att hjälpa
till!



Hamnföreningen bjuder på fika!

Kilens uppröjning och uppmärkning av fler platser fortsätter 
Har du intresse av att hyra en plats kontakta hamnkapten Mats Börjesson (969933)!

Det händer i Sion och Café Boa 
Varje vecka återkommer dessa samlingar i Sion: 
Tisdagar 09.00 Bön 
Onsdagar 17.30 Bibelklassen , 19.00 Bara en timme 
Torsdagar 17.00 VIPS 
Fredagar 20.00 Ungdomssamling eller café 
Söndagar 09.45 Söndagsskola, 11.00 Mötesplats

Café Boa har öppet söndagar kl 15.00-18.00. ( t o m vecka 17) 
Sedan från vecka 18 ( 4-5 maj) är det öppet lördag-söndag kl 15.00-19.00

Extra på gång: 
Dagledigträff! I Boa tisdag 9/4 kl 15.00 David Östlund berättar om sin far Oscars liv: "Från fosterbarn till
pastor i 1800-talets Sverige", Servering. OBS: säsongens sista dagledigträff. 
Administrationsmöte för café Boa och församlingsmöte i samband med Mötesplats 14/4. 
Sångarresa till Åstol, söndag den 28 april. 18.00 möte på Åstol. Alla välkomna med! 
Bibelklassens avslutning söndag 5 maj 11.00, Bibelklassen (konfa-gruppen) medverkar. 
Söndagsskolans fest/avslutning söndag 12 maj (preliminärt) 
Pingstkonferens med Owe Lindeskär 18-19 maj, i Sion och Betel ( där Sångarna sjunger ). 
Kyrkrenovering/bygge på gång! Gjutning, arbetslag, snickeri etc. Var beredd… 
Byggkommittén informerar mer efterhand. Vid frågor kontakta Carl-Gustaf G. eller Leif Z.

Alla är alltid lika välkomna till Sion och Café Boa!

Skolrådet 
Traditionell skolavslutning blir det den 12 juni. Tider och arrangemang meddelas senare.

Övrigt av stort intresse 
Affärens erbjudanden 
Affären har haft en någorlunda bra avslutning på förra året men en svag inledning på detta år. Återigen får
vi påpeka att om vi vill ha en affär på Fotö måste vi utnyttja den! Vid ditt nästa besök i affären så passa på
och diskutera med affärsinnehavaren om det finns varor du tycker saknas i deras sortiment.

Under denna och nästa vecka (vecka 15 och 16 dvs tom 21 april) har affären följande erbjudanden;

o Gevalia kaffe (2 paket a 500 g) 50.00 kr (max 2 paket per hushåll) 
o Nescafe (1 burk a 200g) 55,00 kr 
o Toa eler hushålls papper (1 bal) 89,90 kr 
o Delmonte juice (1 liter) 10,00 kr 
Affärsinnehavaren vill tacka alla kunder och önskar en skön vår!

Postutbärning på Fotö, vi tog ställning! 
Utdelning av post till tomtgränsen hade begärts av ett antal Fotöbor. Detta kan Posten ej neka till enligt
regler från Post och Telestyrelsen. Posten har dock ej möjlighet och resurser att ha två olika sorters
utdelning på Fotö. Därför ombads i förra FotöNytt alla hushåll på Fotö att i en enkät uttala sin mening.
Nedan sammanfattas resultatet därav; 
Alternativ 1. Utdelning till box i Församlingshemmets postlokal (nuvarande system) 
104 hushåll (78% av avgivna svar)

Alternativ 2. Utdelning till tomtgräns och stängning av postlokal 



30 hushåll (22% av avgivna svar)

Fotö Samhällsförening gav följande rekommendation till Posten; 
"Utifrån svar från ca 60% av öns hushåll ger enkäten en tydlig bild, att nuvarande system föredras av en
stor majoritet. Baserat på normala demokratiska spelregler rekommenderar därför Fotö Samhällsförening
till Posten att nuvarande postutbärningssystem bibehålles".

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING - RIS OCH ROS UTDELAS (MEST RIS) 
Under denna rubrik publicerar vi "synpunkter" som kommit in på diverse ting. Ibland är det, i ett litet
samhälle som Fotö, svårt att säga till sin granne att den gör saker man tycker är urdumma, störande eller
olämpliga. Samhällsföreningens styrelse får då och sådana påpekanden vilka vi samlar och publicerar
härunder. Läs och tänk efter om något möjligen kan gälla just DIG!?;

Tomgångskörning finns det regler för, 1 minut tror jag att det är, lång sådan förpestar luften för din granne
och dig själv!

Tippning av ris på Påskefyrsplatsen gör vi ENDAST under månaden före påsk!

Hundbajs ska man plocka upp, det tar faktiskt lång tid att försvinna den naturliga vägen!

Vår nya gångväg/trappa i det nya området blev väl fin, med belysning och allt, nu får vi hjälpas åt så att
den inte sabbas!

Skräp som plast, isolering mm från tex husbyggnation blåser lång väg, det du inte tar vara på och slänger
hamnar i din grannes eller nästgrannes trädgård vilket kan vara påfrestande för er relation!

Det var fyr i den fyren 
Många Fotöbor, ja de allra flesta, var nere vid "påskefyrn" på påskaftonen. Vädret gjorde sitt till, men
framförallt allt bråte, ris och granar för att skapa en riktig brasa som vi kunde vara stolta för. Alla jag
talade med sa: "Det var en fin fyr, en riktig en". Så blev även denna påsk en påsk då Fotö besegrade
konkurrenternas påskefyrar. (Vi kan väl få tro så i alla fall) 
Men denna fina kväll mitt i påskens övriga firande hade någonting mer att säga, åtminstone till mig. När
elden brann som bäst och lågorna slog så höga upp mot skyn började jag tänka på vad som egentligen
brann där: skräp, sådant vi inte ville behålla, gamla torra granar och grenar, trasiga möbler och staket…
Kort sagt: Alltsköns bråte! Och alla var glada att bli av med det. Och så fick vi tillsammans glädja oss
över en renande, värmande, upplysande eld istället för all denna bråte vi inte behövde! Är det inte just det
som påsken handlar om? Att bli av med massa bråte, bli fri från skräpet och föroreningen, bli ren och
förlåten av en renande, värmande eld som är tänd av Livets Gud själv. Ändå får vi ibland för oss att det
finns något värde i bråten, vi vill behålla en del, vi har levt med det så länge att det är en del av oss själva.
Men då får vi också gå och släpa på det, försöka stoppa in det någonstans. Och kanske blir det orsak till
ett dåligt samvete, "skräpförrådet" som jag helst inte vill se. Men det 
finns där. Så mycket bättre att bli av med bråten och få rent! Att ta vara på elden, tillåta en vårstädning
och gå vidare med mindre bråte i bagaget. 
Jag behöver inte heller vänta tills nästa år för att bli av med den inre bråten. Det som hände på den första
Långfredagen gäller ju inte bara en gång om året då vi firar påsk. Det gäller alltid, alla dagar och överallt.
Jag vill inte vänta. Jag vill ta vara på Livet nu. För elden tar inte heller slut - den brinner och värmer
ständigt. Och lämnar ny och god växtmån efter sig!

Med de varmaste vårhälsningar! Andreas Reinhard

Fastighetsskatt, taxeringsvärden och fastighetsförvärv - Ö-rådens arbete 
På uppdrag av de i frågan aktiva ö-/byråden och samhällsföreningarna i Öckerö kommun bildades förra
våren en arbetsgrupp. Från Fotö deltar Janne Gustafsson och Hans Lannefors. Här rapporteras om
aktiviteter under vintern.



Uppföljning av Landshövdingens agerande 
- Landshövdingen hade bifogat vårt upprop till sitt veckobrev till regeringen, inga svar eller kommentarer
registrerade 
- vi fick ej svar på vad som gjorts för att motverka Skärgårdens utarmningen som landshövdingen lovat
jobba med

Reavinstskatt på fastigheter 
- ingen statistik finns på enbart reavinstskatt på fastigheter, den uppskattades till 6 miljarder kr för
inkomståret 1999 
- därefter följande regeländring (30% skatt på 2/3 av vinst) ger en intäktsökning till ca 8 miljarder 
- ökning av taxeringsvärdena tom 2001 med säg 20% från 1999 ger en intäktsökning till ca 10 miljarder kr
- fastighetsskatten är på ca 25 miljarder kr och därmed svår att balansera med höjd reavinstskatt

Beslut hur vi ska agera vidare 
Vi ska agera via media genom att ta fram underlag som kan vara aptitligt; 
o konkreta exempel på utfall och följd av f-skatt 
o påverkan på samhälles utveckling - scenario för utarmning

Övriga relaterade aktiviteter; 
O Ej fastlagd tid; By/Ö-rådens "stormöte" ang fastighetsskatt 
O 27/4 Bohusläns Skärgårdsråds Stämma på Klädesholmen 
O 5/5 Demonstration mot fastighetsskatt 
Ö-städning den 27 april kl 9.00 
Lördagen den 27 april kl 9.00 träffas vi i parken för att göra årets ö-städning. Här fördelar vi arbetet så att
vi rensar längs vägar, i parken/lekplatsen, i Vivi och på andra platser på ön. Sopsäckar finns att hämta i
parken. Fyllda sopsäckar kan läggas i den kontainer som kommer att placeras vid Söö korset - obs enbart
brännbart matrial får kastas här!!!!!! För de som ej har möjlighet transportera sina säckar till kontainern
körs några runder med pick-up för att samla upp dessa. Obs sista säckuppsamling kl 12.00. Korvgrillning
för alla ivriga städare blir det kl 11.30 i Vivi med traditionellt lotteri. I år kommer vi att ha några extra
eftertraktade hemliga vinster i detta lotteriet! 
DU STÄLLER VÄL UPP, DET BRUKAR BLI GANSKA MYSIGT MED MÖLJIGHET FÖR ALLA
ATT GÖRA NYA BEKANTSKAPER! 
Reservdag vid ihållande dåligt väder är lördag den 4 maj, samma tid och aktiviteter.

Ordföranden har ordet 
Badbryggan på Hummerskär har tyvärr blåst loss igen och drivit mot Smala Sund och ligger där på
hällarna. Detta innebär att under två av de tre senaste vintrarna har badbryggan blåst bort. Bland de
socialentusiaster jag pratat med börjar tvekan uppstå om ens vi Fotöbor kan betvinga naturkrafterna.
Därför söker vi nu någon som är villig att leda/utföra arbete med att få till en enklare trampolin med
badstege som är mindre utsatta. Överflödiga järn som borrats fast behöver också tas bort. Är du
intresserad göra detta mot en rimlig ersättning kontakta Raymond Englund 968616!

Påskefyren engagerade många ungdomar som släpat och slitit och vaktat. Vi tycks ej ha samma problem
med fylleri och bråk som man skådat på många av de andra öarna. Tvärtom vid inspektion av polis och
brandkår fick våra ungdomar mycket beröm! Tänk vilken känsla hos ungdomarna att få tända på
kommunens största brasa efter allt slit och släp och vaktande! Det höll dock på att gå illa då "Hönöbor"
lyckats i smyg att tända på någon dag innan påskafton. Med brandkårens hjälp släcktes den förtidiga
påskbrasan. Påskaftons brasa blev därmed den upplevelse, för alla generationer, vi hoppas på och längtar
efter varje år!

GARAGEFÖRSÄLJNING PÅ FOTÖ 
Vad är då detta - jo på ett förutbestämt datum plockar man ut allt det man ej behöver i källare, på vinden
osv och så ställer man upp det i sitt garage (vid vackert väder ute?). Annonsering i lokalpressen om att det
är "Garageförsäljning på Fotö" gör att Hönöbor, folk från Öckerö och kanske tom från Hisingen kommer
farande för att fynda och köpa det som vi ej behöver längre på Fotö. Kanske grannarna behöver det?



farande för att fynda och köpa det som vi ej behöver längre på Fotö. Kanske grannarna behöver det?

I vårt förra liv när vi bodde i det stora landet i väster var det vanligt med garageförsäljningar samordnade
inom ett bostadsområde. Det var lite av folkfest med besök av både grannar och folk längre bortifrån.
Tänk att det gick att få betalt för den gamla…….som bara hade stått ivägen de senaste 10 åren! Låter inte
detta som en lysande ide!? För att dra igång en garageförsäljning på Fotö bedömer jag att vi behöver ca 20
hushåll som "ställer upp". Är du intresserad kontakta Hans Lannefors 965977. Preliminärt datum för
garageförsäljningen är den 8 juni!

Hans Lannefors / äntligen vår i luften

P.S. Avier för medlemsavgift har nu delats ut. Vi hoppas på och räknar med ditt stöd. Medlemsavgiften är
50 kr per vuxen Fotöbo (över 18 år) och Samhällsföreningens postgironummer är 730359-7.

VÄLKOMMEN TILL FOTÖ

INFORMATIONSTRÄFF FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD ELLER BARA NYFIKEN PÅ DE
FÖRENINGAR OCH DEN VERKSAMHET SOM BEDRIVS PÅ FOTÖ

LÖRDAGEN DEN 27 APRIL KL 16.00 BJUDER VI IN DIG TILL CAFE BOA!

PROGRAM; 
Kl. 16 Lätt ö-typisk förtäring bjuder vi på 
Välkomsthälsning

16.30 PRESENTATION AV ÖNS FÖRENINGAR OCH DERAS VERKSAMHET 
Fotö Samhällsförening 
Fotö Hamnförening 
Fotö Idrottsförening

FODEMÅL - FODE KARTA - FODE FÖRR (FODE = FOTÖ)

FORTSÄTTNING PRESENTATION AV ÖNS FÖRENINGAR 
Sion 
Församlingshemmet 
Skolrådet

ÖVERASKNINGSAKTIVITET

Fotö - upplevt av en inflyttad

SAMKVÄM FORTSÄTTER SÅ LÄNGE INTRESSE FINNS!

Detta är ett gemensamt arrangemang av alla föreningarna på Fotö!

Vi vill gärna ha din föranmälan senast den 19 april per telefon till Raymond Englund 968616 eller Hans
Lannefors 965977 eller lägg talongen härunder i Samhällsföreningens brevlåda utanför Posten!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja vi kommer gärna på träffen;

Antal vuxna;………………..

Antal barn;………………….

Namn;…………………………………………… Tel; ……………………….



Vill ni kontakta oss så maila till: ammieo@swipnet.se


